
Východiská plánovania 

- jedna z viacerých povinných súčastí školských 
vzdelávacích programov  

- plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti je možné 
ponímať v dvoch úrovniach:  

   - na úrovni školy  

   - a na úrovni učiteľa  



 
 Právny stav platný   

od 1. septembra 2015  
z 30. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Národná rada 
Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:  

- Čl. I Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. 
z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., 
zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona 
č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., 
zákona č. 377/2014 Z. z. a zákona č. 61/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 9 
ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo jednotlivých vzdelávacích oblastí v 

materskej škole“. 2. V § 9 odsek 6 znie: „(6) Jednotlivé druhy a typy škôl 

vypracujú učebné osnovy najmenej v rozsahu ustanovenom vzdelávacím 

štandardom príslušného štátneho vzdelávacieho programu. Učebnými 
osnovami materskej školy môžu byť vzdelávacie štandardy 
jednotlivých vzdelávacích oblastí.  



Odporúčané rozvrhnutie vzdelávacích 
oblastí na časový úsek jedného mesiaca 

- jedným z východísk plánovania výchovno-
vzdelávacej činnosti  

-zm- 



Odporúčané rozvrhnutie vzdelávacích 
oblastí na časový úsek jedného mesiaca 

- vyžaduje si vzájomnú spoluprácu učiteliek v rámci 
prípravy a plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti 
v konkrétnej triede, ale i v celej materskej škole 

 

 



-ab- 



Možnosti rozvrhnutia tém a podtém 

-mk- 



Možnosti rozvrhnutia tém a podtém 

-mk- 



Možnosti rozvrhnutia tém a podtém 

-ab- 



Možnosti rozvrhnutia tém a podtém 

-zm- 

- Stručnú charakteristiku nie je potrebné uvádzať, ak sa materská škola 
rozhodne voľne vyberať a prepájať vybrané podtémy. 



Možnosť spracovania plánu  
na jeden mesiac 

-zm- 



















Možnosť spracovania plánu  
na jeden mesiac 

-mk- 



-mk- 



-mk- 



-mk- 



-mk- 



-mk- 



-mk- 



Možnosť spracovania plánu  
na týždeň 

-mk- 



-mk- 



-mk- 



Možnosť spracovania plánu  
na dni v týždni a do organizačných  

foriem dňa 

-ab- 



-ab- 



-ab- 



-ab- 



Ďalšie možnosti spracovania  

-ab- 



-ab- 



-ab- 



-ab- 



-ab- 



-ab- 



-ab- 



-ab- 



-ab- 



-ab- 



Pomôcka k spracovaniu tém, príp. podtém 

-ab- 



-ab- 


